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 :به فارسی عنوان پایان نامه –الف 

 بررسی تاثیر کیفیت کارمندان حسابداری بر ریسک و محتوای گزارش حسابرسی     

 :عنوان پایان نامه به زبان انگلیسی –ب

Investigating the effect of Accounting Personnel Quality on Audit risk and               

content of audit report 

 

 مقدمه: (1
( 1993) 1باشند در تحقیقی لیبی و لوفتفنی، وابسته به کیفیت حسابرسی مینظر حسابرسان و صالحیت  هاراظ

شود. ای منجر به نقایص حسابرسی میفی حسابرسان در زمینه تردید حرفهبه این نتیجه رسیدند که تجربه ناکا

موثر بر سطح تردید )که  دید حسابرسی و کشف عواملهای مربوط به ترتحقیقات به دنبال شناسایی ویژگی بیشتر

(. شواهد زیادی وجود دارد که 2،2009باشد )نلسونالیت حسابرسان آشکار شده است( میگیری و فعدر تصمیم

ای او را )در نظر حرفه دهد شرایط اقتصادی مخرب در زمان ورود حسابرس به بازار کار، چگونگی اظهارنشان می

 تئوری اساس بر دهد. از سوی دیگرکند( تحت تاثیر قرار میعالیت میان حسابرس شرکت فزمانی که به عنو

بسیار مهم  کاری آنان و سابقه تحصیالت تعداد،از قبیل  کارکنان کیفیت) ،3ستانده - فرآیند - ورودی( سیستمی

 اجرایبه دنبال  ،شانهایتمسئولی بهینهانجام  تالش برای ضمن سازمان با کیفیت کارکنان ،ای کهگونه . بهاست

داخلی  هایکنترل افزایش اثربخشیموجب  امر این که داخلی هستند، های کنترلشیوه و هاسیاست ینترمطلوب

 (. 2017و همکاران، )لئوشود می

 اجرای و طراحی در انیانس گذاری سرمایهسرمایه ،سازمان کارکنان کیفیت افزایشبا  که رسدبه نظر می ،بنابراین

 ،طرفی دیگر . ازیابد بهبود های داخلیکنترل بخشی اثر نتیجه، در و افزایش یافته داخلی هایکنترل یندآرف

نظارتی  چنینکه از  هاییشرکت در مقایسه با ،دارند قوی نظارت خارجی که هاییشرکت در تأثیر این ممکن است

 تواندمی برون سازمانی( نظارت 2007همکاران، و )دوئل مطالعات آخرینبر اساس  نیستند متفاوت باشد. برخوردار

انجام  از کارکنان امتناع از مانع و کند فراهم کارکنان مسائل نمایندگی برای کاهشرا  الزم زمینه

ها و ذینفعان گیر در شرکترهای دطور بالقوه مورد توجه تمامی گروه. یکی از مسائلی که به شود هایشانمسئولیت

 و نقش بحث شده باشد. با توجه به اهمیت موضوعیحمه و محتوای گزارش حسابرسی مالزباشد؛ سطح حقمی

 روشن ساختن هر چه بیشترالزحمه و محتوای گزارش حسابرسی، برای کیفیت کارمندان حسابداری در حق مؤثر

تشریح  ضرورت انجام تحقیق، اهداف تحقیق شود، سپس اهمیت وتحقیق بیان می مسالهنخست  ، در ادامهموضوع

قلمرو تحقیق  ها وبه بیان روش تجزیه و تحلیل داده های تحقیق تبیین و در نهایتفرضیه و متناسب با آنشود می

 شود.پرداخته می

 

 :بیان مساله تحقیق (2
 و گیری اقتصادی استتصمیمفراهم کردن زمینه  برای مبنایی و ارائه اطالعات حسابداری مالی، آماده کردن

یندی آقضاوت فر ،( در همین راستا1396است )نهندی و تقی زاده خانقاه، نیازمند اطالعات بهیری گتصمیمگونه هر

 کنند. فکر و اظهار نظر میاست گیری تصمیمی از موضوعی که در حال هایجنبه در موردآن افراد  طیاست که 

                                                 
1 Libby and luft 

2 Nelson 

3 Input-process-output theory 

Commented [P1]: ه و جامعه آماری این تحقیق در کجاست دامن

؟ذکر شود. چرا که در بیان مساله ، خودتان اشاره کرده اید تحقیقات 

 مشابه در خارج کشور نشان دهنده تاثیر مثبت است.

Commented [P2]: حذف شود 

Commented [P3]: اضافه شود 

Commented [P4]:  آخرین مطالعات در این خصوص مربوط به

؟است 2007سال   

Commented [P5]:  این موضوع مخالف نداشته؟ چگونگی کار وحل

ئله در این تحقیق تبیین شود.مس  
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ها باهات در قضاوتباید اشتات تصمیم. بنابراین، برای بهبود های اشتباه استقضاوت نتیجهاشتباه، اغلب ات تصمیم

محسوب قضاوتی  فعالیتیک (. حسابرسی 1394رهنمای رودپشتی و همکاران،) رساندحداقل به شناسایی و 

 هیهستند، تنها با تک یحسابرس تیماه نتیجهکه  یاز مسائل و ابهامات یادیبه تعداد ز ییدر واقع پاسخگو شود.می

است که هر دو به شدت  فهیشامل دو وظ یحسابرس ،یکل اریمفهوم بس کیت. در اس ریپذامکان یابر قضاوت حرفه

 بنابراین(. 2005، 1شده )زهانگ آوریجمعشواهد، ب( ارزیابی شواهد  آوریجمع: الف( به شواهد وابسته هستند

 .کمیت و کیفیت شواهد حسابرسی است در موردترین موضوع در حسابرسی، قضاوت که محوری گفتتوان می

شرط  شود که محتوای آن دارای بندهایگزارش حسابرسی میالزم به ذکر است که قضاوت در حسابرسی منجر به 

شود. منجر به هزینه باالتر حسابرسی میریسک باالتر ارزیابی شده باشد. از طرفی و نوع اظهار نظر حسابرسی می

تواند به حسابرسان نشان میدهی ی و گزارشداخلی و عملیات حسابدارهای در حوزه کنترلعملکرد ضعیف دوم، 

عملیات های (. عملکرد ضعیف در حوزه2016، 2دهد که فقدان مدیریت و صداقت وجود دارد )چن و همکاران

، 3کند )داقیناندان و راماان سیستم کنترل داخلی را مطرح میپرسش قابلیت اطمیندهی حسابداری و گزارش

تواند باعث شود حسابرس ارزیابی یه می،(. این قض2008،  5هویتاش و همکاران ؛2008،  4هوگان و ویلکینز ؛2006

الزحمه( حسابرسی های )حقلی با کیفیت داشته باشد که هزینهنامطلوبی از توانایی شرکت برای تولید اطالعات ما

 (.2015، 6دهد )دوگار و همکارانرا افزایش می

، بر عهده دارند. مثالً شرکت یهاتیفعالنقش بسیار مهم و کلیدی در دهند که کارکنان ها نشان میآخرین پژوهش

 هاکنان و بازده بلند مدت سهام شرکتبین رضایت کار در تحقیق خود نشان دادند ( 2016) 7بولتون و همکاران

یدگاه دبررسی ساختار سرمایه شرکت از  به ( 2011) 8باء و همکارانهمچنین  رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

کنند یکه با کارکنان خود منصفانه رفتار م ییهاشرکت پرداختند. نتایج نشان داد روابط شرکت و کارکنان

های فعالیت برتأثیر کیفیت کارکنان  نیز( 2009) 9وو و لئودر تحقیقی مشابه  دارند. زین یکمتر یبده یهانهیهز

کیفیت کارکنان بر  ها نشان دادر دادند. یافتهرا مورد بررسی قرا های خصوصی چینیتحقیق و توسعه شرکت

 ستاده -یندآفر -ورودی( ضمن معرفی نظریه 1984) 10دارد. گالداشتین تأثیر مثبتی و توسعه قیتحق یهافعالیت

ترکیب گروه، ساختار گروه، منابع موجود و  شاملگروه  یکننده اثربخش نییو تع یچهار مؤلفه اصل تصدیق کرد

تعداد، تحصیالت و سابقه کاری  همچونکیفیت کارکنان  تحقیقات انجام شده عالوه بر. باشدمیساختار سازمانی 

 یاز علل اصل یکی نشان دادند( 2005) 11مثال، گی و مک وی به عنوان. بسیاری استاهمیت  نیز دارایآنها 

بهتر انجام  یتالش برا ر، عالوه بتیفیک کارکنان با رای. زاست تیفیکمبود کارکنان با ک یکنترل داخل یناکارآمد

این امر هستند که  یکنترل داخل یهاهیها و رواستیس ترهر چه مطلوب ی، به دنبال اجراهایشانتیمسئول دادن

 قیاز طر با کیفیت کارکنان ،همچنینشود. یم هاشرکت یداخل یهاکنترل یاثربخش شیافزا موجب ،به نوبه خود

 (.2017، 12)لیو و همکاران دنرگذا ریتأث یداخل کنترل یبر اثربخش خود یکار یندهایفرآ

امر که این  دارنددارند: آشنایی بیشتری با فرهنگ و روابط داخلی شرکت  کاری باالیی هکه سابق ی، کارکنانبنابراین

  با توجه به اینکه(. 1989، 13)زنگر و لورنس شودد ارتباطات و تعامل بین آنها میینآبهبود اثربخشی فر موجب

                                                 
1 Zhang 

2 Chen  and Et al 
3 Raghynandan andRama 

4 Hogan and Wilkins 

5 Hoitash et al 
6 Doogar et al  

7 Bolton and Et al 

8 Bae and Et al 

9 Wu and Liu 

10 Gladstein 
11 Ge and McVay 

12 Liu and Et al 

13 Zenger and Lawrence 

Commented [P6]:  از سوی )اول آن کجاست؟بهتر است درج شود

 دیگر(



6 
 

 

 یسابقه کار یکارکنان سازمان که دارا نیبنابرا ،مهم است اریبس یکنترل داخل تیفیارتباطات در ک یشاثربخ

به طور کلی  دهند. شیشرکت را افزا یکنترل داخل تیفیارتباطات، ک یاثربخش یتوانند با ارتقایهستند م ییباال

شود یت گزارشگری و حسابداری شرکت میعهای داخلی منجر به انضباط مالی و بهبود وضباتوجه به اینکه کنترل

ت انجام کار حسابرسی لذا هزینه حسابرسی کمتری را به همراه دارد زیرا حسابرسان از ریسک کمتری در جه

 مطابق باتوان منجر به بهبود محتوای گزارشی حسابرسی گردد. بنابراین، می شوند که این مهم نهایتاًبرخوردار می

ای بر هزینه و محتوای تأثیر قابل مالحظه کیفیت کارکنان توان انتظار داشتمی، تادهس -فرآیند -ورودینظریه 

ی یها( دریافتند که شرکت2016) 1گزارشی حسابرسی شرکت داشته باشد. بر پایه این استدالل، گو و همکاران

 لیو و همکاران ،تیببه همین تر. تری دارندضوابط مطلوبط و ایکارکنان با کیفیت، هزینه حسابرسی کمتر و شر

 نمودند.  ارائه روابط باال وجود مبنی بر شواهدی ( نیز2020) 2( و فردیناند و همکاران2017)

کشورها  یاقتصاد طیمحو ها سازمان هایفعالیت رونددر  های اطالعاتی حسابداریسیستمامروزه  با توجه به اینکه

تواند بر قابلیت اتکاء آن بیفزاید. طبق تحقیق اطالعات می لذا اعتبار بخشی این کنند،ایفا می یمهم ارینقش بس

رل داخلی و بهبود در روند کارکنان منجر به افزایش کنت کیفیت رود که( انتظار می2020فردیناند و همکاران )

هبود در محتوای گزارش حسابرسی و ب ریسکهای مالی واحد اقتصادی گردد که این مهم منجر به کاهش فعالیت

تاثیر کیفیت کارمندان حسابداری بر ریسک و محتوای گزارش  که است آن بر سعی پژوهش در این د. لذاشومی

 گیرد.  قرار بررسی مورد ،حسابرس

 

 :و انگیزه انتخاب آن تحقیق موضوع اهمیت (3

 اریکشورها نقش بس یاقتصاد طمحی و هاسازمان یهاتیدر روند فعال یحسابدار یاطالعات هایستمیامروزه س

در نقش کلیدی است که ای قضاوت حرفه ،و فلسفه وجودی حسابرسی ماهیتبر همین اساس کنند. یم فایا یمهم

کنندگان  هیته یخود را هم در استفاده مناسب )به جا یاقضاوت حرفه دیحسابرسان با. دارد اطالعات حسابداری

 یا. قضاوت حرفهرندیطور مداوم به کار گ به ی( و هم در انجام حسابرسیحسابدار یاستانداردها یمال یهاصورت

. این موضوع موجب بروز است یعوامل متعدد ریاست و تحت تأث یادهیچیآن موضوع پ ندیو فرآ یدر کار حسابرس

های حسابرسی شده است. از طرفی با توجه به نقش فه حسابرسی از جمله افزایش هزینهمباحث جدید در حر

 شود. لذا این پژوهشمی که منجر به بهبود این مهمهای داخلی شرکت نترلکیفیت کارمندان حسابداری در ک

 گذاران،هیبه سرما تواندیم، شودمی انسانی سرمایه حوزه در موجود ادبیات نظری بسط موجب ضمن آنکه

کارکنان بر بهبود  تیفیک ریکمک کند تا تأث یحسابرس یهاکنندهمیو تنظ هیبازار سرما کنندگانمیتنظ

، این با توجه به مباحث مذکور کند. تیهدا یریگمیتصمآنها را در ها را بهتر درک کنند و شرکت یمال یگررشگزا

و محتوای گزارش  الزحمهحقر کیفیت کارمندان حسابداری بر تاثیتحقیق به دنبال آن است که ضروت موجود 

 را تبیین نماید.حسابرسی 

 

................................................ 

 

 هاي تحقیق: هدف (4
باشد. می کیفیت کارمندان حسابداری بر ریسک و محتوای گزارش حسابرسیتاثیر  بررسی هدف کلی این تحقیق

 گردد.اهداف جزئی زیر تبیین می، لذا برای رسیدن به این هدف

                                                 
1 Guo and Et al 

2 Ferdinand and Et al 

Commented [P7]:  در این قسمت ، بیشتر به موضوع تجربه

، د کارکنان به عنوان نماینده و پروکسی کیفیت کارکنان اشاره کرده اید

رمقدمه دو متغیر دیگر ) تحصیالت و تعداد کارکنان( نیز عنوان شده 

ئله ورود این متغیرها انجام شده یا همین فقدان مساست. آیا تحقیقی با 

 تحقیق شماست؟

Commented [P8]: .رفرنس تحقیقاتی ندارد. اصالح شود 

Commented [P9]:  بر ریسک 

Commented [P10]:  وجوه تمایز و نوآوری این پژوهش در

 چیست؟اشاره شود 

Commented [P11]: اهداف آرمانی و کاربردی را بنویسید 
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 هدف اول: تبیین تاثیر کیفیت کارمندان حسابداری بر ریسک حسابرسی. 

 یین تاثیر کیفیت کارمندان حسابداری بر محتوای گزارش حسابرسی. هدف دوم: تب

................................... 

 هاي تحقیق )بیان روابط بین متغیرهاي مورد مطالعه(:یا فرضیه هاسوال (5
 گردد:ی ارائه شده، فرضیات زیر مطرح میمبانی نظر بر اساس

 سک حسابرسی تاثیر دارد. : کیفیت کارمندان حسابداری بر ری1فرضیه 

 : کیفیت کارمندان حسابداری بر محتوای گزارش حسابرسی تاثیر دارد. 2فرضیه 

 : کیفیت کارمندان حسابداری بر نوع اظهار نظر حسابرسی تاثیر دارد. 1-2فرضیه 

 : کیفیت کارمندان حسابداری بر تعداد بندهای شرط تاثیر دارد. 2-2فرضیه 

 ندان حسابداری بر تعداد بندهای بعد از اظهار نظر تاثیر دارد.: کیفیت کارم3-2فرضیه 

 

 مدل تحقیق:  (6
ریسک و محتوای گزارش حسابرسی  با توجه به اینکه این تحقیق به بررسی تاثیر کیفیت کارمندان حسابداری بر

فردیناند و  هایقتحقیهای آماری مطرح شده در به شیوه  مدللذا متغیرهای مستقل، وابسته و کنترلی  ،پردازدمی

گیری اندازه (2016( و هوآنگ و همکاران )2017(، اشلیمن و الوسن )2017(، لئو و همکاران )2020همکاران )

 :مشاهده است شوند که در جدول زیر قابلمی

 

 (:1فرضیه ) مدل
AR it = β0 + β1 APQ it + β2 SIZE it + β3 REITNA it + β4 ATURN it + β5 LEV it + β6 LIQ it + β7 ROA it 

+ β8 LOSS it + β9 AUDTYPE it + β10 AUDCHANGE it + β11 B_IND it + β12 OWNER it + eit 

 :1-2فرضیه مدل آزمون 
MAO it = β0 + β1 APQ it + β2 SIZE it + β3 REITNA it + β4 ATURN it + β5 LEV it + β6 LIQ it + 
β7 ROA it + β8 LOSS it + β9 AUDTYPE it + β10 AUDCHANGE it + β11 B_IND it + β12 OWNER it 

+ eit 

 : 2-2فرضیه مدل آزمون 
NBEFORE it = β0 + β1 APQ it + β2 SIZE it + β3 REITNA it + β4 ATURN it + β5 LEV it + β6 

LIQ it + β7 ROA it + β8 LOSS it + β9 AUDTYPE it + β10 AUDCHANGE it + β11 B_IND it + β12 

OWNER it + eit 

 : 3-2فرضیه مدل آزمون 
NAFTER it = β0 + β1 APQ it + β2 SIZE it + β3 REITNA it + β4 ATURN it + β5 LEV it + β6 LIQ 
it + β7 ROA it + β8 LOSS it + β9 AUDTYPE it + β10 AUDCHANGE it + β11 B_IND it + β12 

OWNER it + eit 

 
AR = ریسک حسابرسی در سالt  و در شرکتi  

 MAO در سال = نوع اظهار نظرt  و در شرکتi  

 NBEFORE در سال = تعداد بندهای شرطt  و در شرکتi  

 NAFTER در سال = تعداد بندهای بعد از اظهار نظرt  و در شرکتi  

 APQ = کیفیت کارمندان حسابداری در سالt  و در شرکتi  

 SIZE =ت در سال اندازه شرکt  و در شرکتi  

REITNAدر سال  = پیچیدگی شرکتt  و در شرکتi  

ATURNدر سال  هاکل دارایی = گردشt  و در شرکتi  

Commented [P12]:  به توضیحات مندرج در قسمت باالی پیشینه

 مراجعه شود

Commented [P13]: ای سنجش متغیرهای تحقیق دراین مدلها ، بر

ز این تنها یکی ا بلکه تنها از مولفه کیفیت کارمندان استفاده نشده است و

متغییرها کیفیت کارکنان است. چگونه اثر مابقی متغیرها همچون  

پیچیدگی شرکت ، گردش دارائیها و غیره را کنترل و حذف خواهید 

تفکیک اشاره  ضمنا اجزا وشاخص های کیفیت کارکنان در مدل بهکرد؟

 نشده استو
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LEV در سال  = اهرم مالیt  و در شرکتi  

LIQ= در سال  نسبت جاریt  و در شرکتi  

ROA در سال  ها= بازده داراییt  و در شرکتi  

LOSS سال  ده بودن در= زیانt  و در شرکتi  

 AUDTYPEدر سال  = نوع حسابرسt  و در شرکتi  

 AUDCHANGEدر سال  = تغییر حسابرسt  و در شرکتi  

 B_INDدر سال  = استقالل هیأت مدیرهt  و در شرکتi  

 OWNERدر سال  = تمرکز مالکیتt  و در شرکتi  

ite  =(خطای مدل )پسماند مدل 

 

 متغیر مستقل -

گیری آن مطابق با ( است که برای اندازهAPQشرکت )کیفیت کارمندان حسابداری ژوهش، متغیر مستقل پ

( از سه معیار شامل سابقه کاری، سطح تحصیالت و تعداد کارکنان شرکت استفاده 2017همکاران ) و پژوهش لئو

ابهام  ایجادست باعث ، ممکن ابه صورت جداگانه ذکر شدههر یک از معیارهای  استفاده ازکه  ییشده است. از آنجا

در یک شاخص  ذکر شدهمعیارهای بنابراین کیفیت کارکنان شود،  سنجشدر  اعتماد و پایانتایج غیرقابل  کسبو 

رت اعداد صفر شوند. بدین منظور ابتدا هر یک از این معیارها پس از محاسبه، به صومی ترکیبی با یکدیگر ترکیب

های نمونه باشد نان شرکت باالتر از میانگین شرکتاگر سابقه کاری کارک شوند. به طوری که،یا یک استاندارد می

در صورتی که نسبت کارکنان دارای  گیرد، همچنینن تعلق میبه آ به آن عدد یک و در غیر این صورت عدد صفر

صورت های نمونه باشد عدد یک و در غیر این مدرک تحصیلی کارشناسی و باالتر شرکت بیشتر از میانگین شرکت

های نمونه باشد عدد یک و در کنان شرکت بیشتر از میانگین شرکتو چنانچه تعداد کارگیرد تعلق میعدد صفر 

شود. در نهایت حاصل جمع مقادیر فوق برای هر شرکت در هر سال، عدد صفر اختصاص داده میغیر این صورت 

 .(2017 همکاران، و بیانگر شاخص کیفیت کارکنان آن شرکت خواهد بود )لئو

 متغیرهاي وابسته -

گیری آن به شرح که اندازهباشد ریسک و محتوای گزارش حسابرسی میشامل متغیرهای وابسته در این تحقیق 

 باشد:زیر می

های ( و مطابق با نتایج پژوهش2017ن ): در این پژوهش به پیروی از پژوهش لئو و همکاراریسک حسابرسی

( از لگاریتم طبیعی 2014اران )( و هوآنگ و همک2008و همکاران ) (، ونکاتارامن2006هی و همکاران )

 شود. گیری ریسک حسابرسی استفاده میی حسابرسی برای اندازهالزحمهحق

 نظراظهارشود، به طوری که اگر نوع اظهار نظر حسابرس استفاده میگیری این متغیر از برای اندازهنظر: نوع اظهار

شود می لحاظ )صفر( 0عدد  صورت غیر این در )یک( و 1 عدد باشد(، مقبول عنو حسابرس تعدیل نشود )از

 (. 1395)برادران حسن زاده و همکاران،

 شودشده قبل از اظهار نظر استفاده میاین متغیر، از تعداد بندهای قید  گیریبرای اندازه تعداد بندهاي شرط:

 )همان منبع(. 

ذکر شده در گزارش  یبا احتساب بندهااین متغیر  ظور سنجشبه من تعداد بندهاي بعد از اظهار نظر:

گزارش  یمنف یقانون تجارت )بندها تیتنها از موارد عدم رعا ،یگزارش حسابرس قانون یو بندها یحسابرس

 )همان منبع(.  شودیحسابرس( استفاده م
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 متغیرهاي کنترلی -

 د: باشمتغیرهای کنترلی به شرح زیر میروش سنجش و اندازه گیری 

 . گیریملگاریتم طبیعی می های شرکتمجموع دارایی برای این منظور از اندازه شرکت:

 .کنیمتقسیم می های شرکتدارایی کلبر  ها کاال رای و موجودینهای دریافتمجموع حساب پیچیدگی شرکت:

 . کنیمتقسیم می های شرکتدارایی کلبر را فروش خالص  ها:گردش کل دارایی

 . کنیمتقسیم می های شرکتدارایی کلبر را ها بدهی کل :اهرم مالی

 کنیم.شرکت تقسیم می های جاریبر بدهی شرکت را های جاریدارایی نسبت جاري:

 . کنیمتقسیم می های شرکتداراییسود را بر کل قبل از کسر مالیات  بازده دارایی ها:

مقدار یک و در غیر این برای آن کرده باشد،  در سال جاریگزارش زیان شرکت  در صورتی که زیان شرکت:

 . در نظر خواهیم گرفتصورت مقدار صفر 

، مقدار یک و در غیر این دار باشدعهدهحسابرسی شرکت را  ،یسازمان حسابرس که در صورتی نوع حسابرس:

 .گرفت میدر نظر خواهصورت مقدار صفر 

ده باشد، مقدار آن یک و در غیر این صورت مقدار آن اگر حسابرس نسبت به سال قبل تغییر کر تغییر حسابرس:

 صفر خواهد بود. 

 برابر است با درصد اعضای غیر موظف در هیأت مدیره.  استقالل هیأت مدیره:

 درصد( 5ی شرکت )بیش از گذاران عمدهبرابر است با درصد سرمایه تمرکز مالكیت:

 

 پیشینه علمی و مطالعات انجام شده گذشته (7

 اخلی: پیشینه د

بررسی تاثیر کیفیت کارمندان حسابداری بر ریسک و محتوای گزارش تاثیر توجه به اینکه در مورد با 

 . باشدات مذکور نزدیک به تحقیق حاضر می، تحقیقی در ایران انجام نشده است اما تحقیقحسابرس

را مورد بررسی بینی سود مدیران ت و خطای پیشکیفیت کارکنان با دفعا بین رابطهدر تحقیقی  (1399رمضانپور )

الی  1391طی سال های شده در بورس اوراق بهادار تهران  رفتهیپذ یهاشرکت ماری تحقیق راقرار داد. جامعه آ

 استفاده شد. نتایج نشان داد رگرسیون چند متغیره ها از روشجهت تجزیه و تحلیل داده .دادندتشکیل می 1395

ما بین کیفیت کارکنان بینی سود مدیران وجود دارد. ایفیت کارکنان و دفعات پیشبین ک یرابطه مثبت و معنادار

 . دیده نشد یرابطه معنادار بینی سود مدیرانو خطای پیش

پرداختند.  های حسابرسیحاکمیت شرکتی با هزینه ارتباط بین( در تحقیقی به بررسی 1397سرتیبی و همکاران )

در  نتایج نشان داد دادند.تشکیل میذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران های پشرکت جامعه آماری تحقیق را

و  مالکیت مدیریتی، مالکیت نهادیهای پژوهش تأیید نشدند. یعنی بین فرضیه درصد 95سطح اطمینان 

ران استقالل هیات مدیره، اقتدار سهامدارابطه معناداری وجود ندارد. همچنین بین ابعاد  یحسابرس هاینهیهز

 رابطه معناداری وجود ندارد. نیز حسابرسی هایهزینهو  شناور آزاد و حسابرس داخلی

الزحمه ق و توسعه بر روی حقگذاری تحقیبررسی تاثیر سرمایه( در تحقیقی به 1396ها )واعظی و حاجی

. نتایج داندیل میتشکهای فعال در بورس اوراق بهادار تهران شرکت پرداختند. جامعه آماری تحقیق را حسابرسی

های پذیرفته شده الزحمه حسابرسی شرکتگذاری شده بر حقهای تحقیق و توسعه سرمایهحاصله نشان داد هزینه

 دارند.  تأثیر معناداری در بورس اوراق بهادار تهران

 

 

Commented [P14]:  به طور صحیح درج چارچوب نظری

یح شود:استناد و انسجام به میزان کافی، ارائه مدل مفهومیو ارتباط صح

 بین چارچوب تئوریک و فرضیه ها ایجاد گردد

Commented [P15]: جدول خالصه تحقیقات آورده شود 

Commented [P16]: تحقیقات متناسب ومرتبط آورده شود 

Commented [P17]: دردامنه بررسی های انجام شده 
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سابرسان ح گزارش محتوای بر حاکمیت شرکتی کارهای و ساز برخی ( تأثیر1395برادران حسن زاده و همکاران )

 حسابرس و باال نهادی مالکان درصد با هایشرکت درها نشان داد، ی قرار دادند. نتایج بررسی فرضیهرا مورد بررس

در  یابدتمال دریافت گزارش مقبول کاهش می، احاست. همچنین بیشتراحتمال دریافت گزارش مقبول  بزرگتر، 

تعداد بندهای قبل از  همچنین نتایج نشان داد .شود تفکیک مدیره هیئت رئیس از مدیرعامل وظایفصورتی که 

 تعداد  داد نشان نتایج بر این، است. عالوه یافته کاهش حسابرسی مرجع و مالکان نهادیبا وجود  نظر بند اظهار

 کاهش نیز، حسابرسی و مرجع مدیره هیئت رئیس از وظایف مدیرعامل تفکیکبا  نظر بندهای بعد از بند اظهار

 و کاهش مرجع حسابرسی و مالکان نهادینیز با وجود  تعداد بندهای عدم توافق ،از سویی دیگر یافته است.

  .است شده توافق عدم تعداد بندهای منجر به افزایش نیز مدیره هیئت استقالل

 ای حسابرسان مستقلای و قضاوت حرفهبین تردید حرفه رابطه تحقیقی به بررسی( در 1393رویایی و همکاران )

حسابرسان مستقل در مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران داختند. جامعه آماری تحقیق را پر

خاب شدند. در این تحقیق برای انتحسابرس مستقل به عنوان نمونه آماری  150به تعداد . دادندتشکیل می

رابطه معنادار و مثبتی  ج نشان داداستفاده شد. نتای از پرسشنامه تعدیل شده هرت و همکارانآوری اطالعات جمع

 ای وجود دارد.ای و قضاوت حرفهداران رسمی ایران بین تردید حرفهدر مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حساب

 اثربخشی بر سازمان منابع ریزیبرنامه هایسیستم تأثیردر تحقیق خود ( 1392یکیا ) اسماعیل و حجازی

 اوراق بورس در شده پذیرفته هایشرکتادند. جامعه آماری تحقیق را را مورد بررسی قرار د داخلی هایکنترل

نتایج  انتخاب شدند. 1390تا  1387شرکت در بازه زمانی  120دادند که به عنوان نمونه تشکیل می تهران بهادار

 هایسیستم ایی کههشرکت کمتر از سازمان منابع ریزیبرنامه هایسیستم دارای هایشرکت نشان داد

 مذکور دوره دری که دهزیان هایشرکتهمین طور  .ضعیفی دارند داخلی کنترل سازمان منابع ریزیبرنامه

 منابع ریزیبرنامه هایسیستم استقرار عمر کمتر و بازار ارزش اند،داشته آموزش وسازی یکپارچه هایفعالیت

 . اندکرده تجربه را ضعف از تریینپای درجه احتماالً داخلی کنترل سیستم درو  ترکوتاه آنها سازمان

 پیشینه خارجی:

( در تحقیقی به بررسی رابطه بین کیفیت پرسنل حسابداری، ریسک حسابرسی و پاسخ 2020فردیناند و همکاران )

گیری کیفیت پرسنل حسابداری از سطح تحصیالت استفاده شده این مطالعه برای اندازهحسابرسان پرداختند. در 

ریق بررسی نتایج حسابرسی شواهدی از چگونگی تأثیر کیفیت کارکنان حسابداری بر ریسک است آنها از ط

کنند و های باالتری را دریافت میدهد حسابرسان هزینهوردند. نتایج تحقیق آنها نشان میحسابرسی به دست آ

تری دارند انجام ینحسابداری آنها سطح تحصیالت پایهایی که پرسنل ااًل تعدیل حسابرسی را برای شرکتاحتم

هایی های حسابرسی معکوس است. همچنین در شرکتتحصیالت پرسنل حسابداری و هزینه دهند. رابطه بینمی

تر است. نتایج دیگر تحقیق آنها نشان داد موسسات حسابرسی از تری دارند، این رابطه قویهای پیچیدهکه فعالیت

بداری آنها از سطح دهند که پرسنل حساهایی اختصاص میکتتری را به شرتجربه نظر استراتژیک شرکای با

دهد که کیفیت پرسنل حسابداری بر ی هم رفته، این یافته ها نشان میتری برخوردار هستند. روتحصیالت پایین

 گذارد. سابرسی و نتایج حسابرسی تأثیر میریسک ح

های حسابرسی در جتماعی شرکت و هزینهنه مسئولیت اگزارش داوطلبا"(، به بررسی 2018کاری و همکاران )

و  1(CSRپرداختند. این مطالعه یک همبستگی مثبت بین گزارش داوطلبانه مسئولیت اجتماعی شرکت ) "چین

در چین همراه مسئولیت اجتماعی های حسابرسی در چین را در میابد. برخالف تحقیق قبلی، گزارش افشاء هزینه

 به مسئولیت اجتماعی های چینی از گزارش افشاء حاکی از آنند که شرکت است. نتایجبا مدیریت سود بیشتری 

 

 

                                                 
1 Corporate social responsibility  
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های بیشتری را در پاسخ به کنند و اینکه حسابرسان هزینهاستفاده می 1عنوان تدبیر استراتژیک برای ظاهرسازی

 گزارش افشاء گیرند. عالوه بر این، اثرات مثبت و تالش حسابرسی بیشتر به عهده میریسک حسابرسی باال رفته 

ها(  3SOEبرای واحدهای تجاری غیردولتی )غیر  2های حسابرسی و مدیریت سودبر هزینهمسئولیت اجتماعی 

ها کامالً اصول افشاء SOEکنند غیر نهاد میتر هستند که پیشهای تجاری دولتی، قابل توجهنسبت به واحد

 ای ایجاد ظاهر قانونی استفاده برمسئولیت اجتماعی شاء گیرند و لزوما از گزارش افرا در بر نمیمسئولیت اجتماعی 

باالتر یا گزارشات مسئولیت اجتماعی ها با عملکرد افشاء SOEهای بیشتر، در میابیم که غیر کنند. در تستمی

 های کمتر حسابرسی و مدیریت سود کمتری همبسته هستند.با هزینهمسئولیت اجتماعی تر افشاء طوالنی

 هایاثربخشی کنترل با کارکنان کیفیت بین رابطه بر خارجی نظارت تأثیردر تحقیق خود ( 2017) همکاران و لئو

 1522دادند که تعداد یتشکیل م چینی هایشرکت را مورد بررسی قرار دادند. جامعه آماری تحقیق را داخلی

عات از پرسشنامه آوری اطالجهت جمع انتخاب شدند. 2013تا  2011های طی سال شرکت به عنوان نمونه

کیفیت ها پرداخته شد. نتایج نشان داد به تجزیه و تحلیل داده های رگرسیون چند متغیرهاستفاده شد و از مدل

مثبت و  ریتأث همچنین نتایج نشان داد. شودها میشرکتهای داخلی بهبود اثربخشی کنترل موجبارکنان ک

های داخلی مراتب بیشتر از سایر ی کنترلشبر اثربخ یت خارجنظار یدارا یهادر شرکت کیفیت کارکنانمعنادار 

 است.  ی فاقد نظارت خارجیهاشرکت

پرداختند.  تأثیر کیفیت کارکنان بر پیامدهای گزارشگری مالیدر تحقیقی به بررسی ( 2017) 4کال و همکاران

آوری جمع. بود 2012تا  2005شرکت در بازار سرمایه آمریکا طی سال های  34090نمونه مورد بررسی شامل 

 وکیفیت کارکنان شرکت  بین نشان داد نتایج اطالعات به روش پیمایشی و با استفاده از پرسشنامه انجام شد.

های داخلی نقاط ضعف کنترلو همچنین با کاهش  رابطه مثبت و مستقیمی وجود دارد کیفیت اقالم تعهدی

 . یابدنیز کاهش میهای مالی تجدید ارائه صورت

دریافتند که  "نظر حسابرس تاثیر بلندمدت شرایط اقتصادی بر اظهار"( در تحقیقی با عنوان 2017) 5لو و همکاران

طور  به گیری او تاثیر بلند مدت دارند.و تصمیمنظر  اظهاردر زمان ورود حسابرس به بازار کار، شرایط اقتصادی بر 

دیالت حسابرسی را مکررا تع اند،اقتصادی شروع کردها در طول رکود ی خود رخاص، شرکای حسابرسی که حرفه

احتمال بیشتری وجود دارد که  ،ها با عدم تعدیالت حسابرسیشرکت -های سالکند. برای نمونهمنتشر می

ه توسط حسابرسان هایی کمننشر کنند. عالوه بر این، شرکت حسابرسان رکود، یک نظر حسابرسی تعدیل شده

افشا را نقض کنند. همچنین، احتمال کمتری دارند که گزارشات مالی و مقررات شوند، رکود حسابرسی می

باشد و دهند که مرحله ابتدایی حرفه، یک دوره تکوینی مهم )بحرانی( برای حسابرسان میهای ما نشان مییافته

در معرض آسیب قرار  و را دائماًانظر  اظهاراینکه شرایط اقتصاد کالن رایج در زمان ورود حسابرس به بازار کار، 

 دهد. می

اخلی و های دکیفیت کارکنان با نقاط ضعف کنترلارتباط بین  در تحقیقی به بررسی( 2016گو و همکاران )

. دادندتشکیل میبازار سرمایه چین  هایشرکتپرداختند. جامعه آماری تحقیق را  های مالیتجدید ارائه صورت

کارکنان  ی کههاینتایج نشان داد که شرکت استفاده شد. های رگرسیونلمد ها از روشجهت تجزیه و تحلیل داده

های داخلی و از نقاط ضعف کنترل هایی که فاقد کارکنان با کیفیت هستنددر مقایسه با شرکت ،دارند با کیفیت

  برخوردار هستند.کمتری  یمال یهاصورت تجدید ارائه

 

 

                                                 
1 Window dressing  

2 Earnings management  

3 State owned enterprise  

4 Call and Et al 

5 Luo  and et al 
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 شرکتی همچون مالکیت حاکمیت هایویژگی از برخی تأثیر تحقیقی به بررسی در (2015همکاران ) و حبیب

 نوع بر داخلی را و حسابرسی مدیرههیئت رئیس و عاملمدیر دوگانگی مدیره، هیئت موظفغیر اعضای نهادی،

 اعضای غیرموظف باالی تعداد حضور با احتمال دریافت گزارش مقبول پرداختند. نتایج نشان داد حسابرس گزارش

  وظیفة دوگانگی . همچنینیابدافزایش میداخلی،  حسابرسان از کارگیریه ب همچنین و مدیرههیئت ترکیب در

 نهادی بین مالکیت همچنین . آنهادهدرا افزایش می حسابرسی شدة تعدیل نظر اظهار احتمال دریافت عامل،مدیر

  رابطه معناداری مشاهده نشد. حسابرس نظر اظهار نوع و

 

 :روش تحقیق (8
های با استفاده از دادهکه است  یهمبستگ -یفیروش توص ثیو از ح یهدف کاربرد ثیاز ح ضرحا تحقیق 

 یرابطه لیبه تحل های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانهای مالی شرکتاز صورت استخراج شده

استفاده از  دلیل. شدخواهد  انجاماستقرایی  –در چهارچوب استدالل قیاسی  این تحقیق. پردازدمی یهمبستگ

ها است. تحقیق همبستگی از انواع تحقیقات توصیفی است. در کشف روابط همبستگی بین متغیر ،روش همبستگی

بین متغیرها  ی کهو در صورت پردازیمتحقیق میهمبستگی بین متغیرهای  نخست به آزمونحاضر تحقیق 

حاضر از نوع پس  تحقیق. از سوی دیگر کنیمرا برآورد میهای رگرسیونی چندگانه مدل وجود داشت،همبستگی 

های مالی تجزیه و تحلیل اطالعات گذشته و تاریخی )صورتاساس یدادی )نیمه تجربی( است، یعنی بررو

و مبتنی بر تحلیل  استعلی  –ای و تحلیلی کتابخانه. همچنین این پژوهش از نوع مطالعه شودمیها( انجام شرکت

 باشد. یتا( نیز میهای تابلویی )پانل دداده

 

 جامعه آماري و حجم آن: (9

است. به  شدهگری( استفاده از روش حذفی سیستماتیک )غربالنمونه آماری، حجم حاضر برای تعیین  تحقیقدر 

های هایی که ویژگیبستگی به موارد زیر دارد. شرکتبه عنوان نمونه آماری ها شرایط انتخاب شرکت دیگربیانی 

 شوند.د به عنوان نمونه انتخاب میباشن زیر را داشته

 .خاتمه یابدسال  ماه هرپایان اسفند باید درها ، سال مالی شرکترعایت قابلیت مقایسه به منظور. 1

 .انددوره مالی خود را تغییر نداده اند وخود را متوقف نکرده ، فعالیتدر طول مدت تحقیق. 2

 .در دسترس باشد یقتحقها برای اطالعات مورد نیاز شرکت تمام .3

های گری مالی، شرکتگذاری، واسطههای سرمایهشرکتبه عنوان مثال؛  مالی  ها و موسساتجزء بانکشرکت، . 4

 ( نباشند.  هاهلدینگ و لیزینگ

 ادامه داشته باشند.  1400در بورس پذیرفته شده و تا سال  1395. قبل از سال 5

 

 آوري اطالعات:روش گرد (10
 ت مجالت. در این روش از مقاالشده استاستفاده  ایآوری اطالعات از روش کتابخانهبرای جمع در این تحقیق

های نامهها، پایانهای علمی، نمایهمجله همچنین استفاده شد.علمی اینترنتی های به دست آمده از سایت معتبر

آوری در این تحقیق برای جمعت. شده اس استفاده نیز بط با موضوعهای مرتدکترا و کارشناسی ارشد و کتاب

 .شودمیآور نوین و تدبیر پرداز استفاده س اوراق بهادار، نرم افزارهای رهاطالعات از سایت سازمان بور

 

 

 

 

Commented [P18]:  از بعد زمانی طولی است،از منظر تحقیق

 فرآیند اجرایی کمی است و از نظر نتیجه کاربردی است.اضافه شود

Commented [P19]: اشاره به بورس اوراق بهادار تهران 

Commented [P20]: خواهد شد 

Commented [P21]: خواهد شد 
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 روش تجزیه و تحلیل اطالعات: (11
 باشد:حاضر شامل دو بخش به شرح زیر می های بدست آمده از تحقیقتجزیه و تحلیل داده

 الف( آمار توصیفی:

 ها، از جداول و نمودارهای فراوانی استفاده خواهد شد. به منظور توصیف یافته  

 ب( آمار استنباطی:

 :آمار استنباطی مورد استفاده در این تحقیق عبارت است از

 برا: -آزمون جارک -

 جهت سنجش نرمال بودن توزیع تجربی متغیرها از این آزمون استفاده خواهد شد.

 افزوده:آزمون دیكی فولر -

 به منظور سنجش مانایی متغیرهای تحقیق از این آزمون استفاده خواهد شد.

 آزمون چاو و هاسمن:-

به منظور تعیین تابلویی و یا تلفیقی بودن مدل تحقیق از آزمون چاو و در صورت تابلویی بودن آن به منظور 

 د.سنجش اثرات ثابت یا تصادفی در مدل از آزمون هاسمن استفاده خواهد ش

 هاي ترکیبی:رگرسیون خطی داده-

های ترکیبی استفاده رگرسیون خطی چندگانه به روش دادههای تحقیق از برازش مدل به منظور آزمون فرضیه

گردد. در این تحقیق استیودنت، آزمون می tخواهد شد. ضرایب متغیرهای مدل رگرسیونی با استفاده از آزمون 

درصد اطمینان استفاده  95سطح  ( درFرسیون برازش شده از آماره فیشر )برای آزمون معناداری کلی مدل رگ

 شود.استفاده می Eviewsها از نرم افزار د.  به منظور تجزیه و تحلیل دادهشومی

 

 :هاي کلیديواژهمتغیرها و  (12

 تغیرهای تحقیق به طور کامل شرح داده شده است. تعریف مقسمت این در 

ی دارد که ای از کارها یا عملکردهای سازمانکیفیت کارمندان اشاره به مجموعه :کیفیت کارمندان حسابداري

گیری کیفیت کارمندان ( برای اندازه2017همکاران ) و وری بیشتر شود طبق پژوهش لئومنجر به مشارکت و بهره

از آنجا که  شود اماو تعداد کارکنان شرکت استفاده میکاری، سطح تحصیالت ز سه معیار سابقهحسابداری ا

ل نتایج غیرقابل اتکاء در بکارگیری هر یک از معیارهای فوق به طور مجزا، ممکن است باعث بروز ابهام و حصو

یک شاخص ترکیبی استفاده  گیری کیفیت کارکنان شود لذا غالبا در تحقیقات از معیارهای مذکور دراندازه

 شود.می

اساس که بابت ارائه خدمات حسابرسی، بره وجهی است الزحمه حسابرسی هرگون: حقالزحمه حسابرسیحق

الزحمه پرداختی به حسابرسی گردد. در ادامه حقتوافق و قرارداد به حسابرس یا مؤسسه حسابرسی پرداخت می

دهد، که های مربوط به تالش حسابرسان و ریسک تأمین مالی را نشان میشامل دو قسمت مجزاست: اول، هزینه

الزحمه حسابرسی عادی یا مورد انتظار با توجه به عواملی مانند شود. حقسابرس نامیده میالزحمه عادی ححق

عنوان  شود. قسمت دوم هم بهکار تعیین میکار و ریسک خاص صاحبکار، پیچیدگی عملیات صاحباندازه صاحب

مبنای روابط خاصی بین  توان برها را میالزحمهشود، این گونه حقالزحمه غیرعادی حسابرسی نامیده میحق

 (. 2010کار تعریف کرد )چو و همکاران، حسابرسی و صاحب

: اگر چه استانداردهای حسابرسی ارجاعات متعددی به محتوای گزارش و قضاوت محتواي گزارش حسابرسی

 اوت توان گفت قضارائه نکرده است. با این حال می ای حسابرسانعریفی از قضاوت حرفهحسابرسی دارد، اما ت

 

Commented [P22]:  از طریق داد ه های اولیه  این تحلیل در

س گردآوری شده ، ابتدا متغیرهای تحقیق را محاسبه واندازه گیری و سپ

فی آنها را طبقه بندی و تلخیص می یخص های آمار توصاز طریق شا

 ،میانه وین تحقیق شامل : میانگینمرکزی انماید.شاخص های توصیفی 

کمینه بیشینه انحراف معیار ، چولگی و و شاخص های پراکندگی مد 

میانهکشیدگی   

Commented [P23]: جارکیو براو 
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کنند که نظر می گیری، فکر و اظهارهای مربوط به مسأله مورد تصمیمی جنبهیندی است که در آن افراد دربارهآفر

وای گزارش حسابرسی رفته محت هم . روی5(40، 1383شود)مهام،آن همان محتوای گزارش حسابرسی مینتیجه 

های پیچیده های واقعی، بخصوص موقعیتها از موقعیتهای آنی حسابداران رسمی بر پایه برداشتهانتیجه تحلیل

 (.2020است )فردیناند و همکاران،
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